
 

Komise prevence kriminality 

města Ústí nad Labem 
 

Zápis ze 2. zasedání ze dne 8.2.2019 
 

 

Přítomni : Mgr. Bc. Petr Zvonař, Ing. Slavomír Chroust, Ing. Drahoslav Tesař,  

Mgr. Jan Tvrdík, Milan Anýž, Ing. Stanislav Dunaj, Josef Lutka,  

plk. Mgr. Vladimír Danyluk, Ing. Pavel Bakule.                         

 

Omluveni :  

 

Hosté :   

___________________________________________________________________________ 

Jednání zahájil předseda KPK  Mgr. Bc. Petr Zvonař, přítomné členy seznámil s navrženým 

programem, který byl schválen bez připomínek.   

 

1. Informace o jednání Rady města ÚL 

Ing. Bakule seznámil členy KPK s výsledkem jednání rady města ÚL v rámci schvalování 

projektů, které budou předloženy k žádosti o poskytnutí státní dotace od MVČR na rok 2019. 

Rada města schválila předložený materiál tak, jak doporučila KPK (viz. usnesení KPK č. 

5/19). 

 

2. Informace o jednání s ředitelem ZŠ Rabasova 

Ing. Bakule seznámil členy KPK se závěry pracovního jednání, kterého se zúčastnil ředitel ZŠ 

Rabasova, vedoucí odboru městských organizací a školství MmÚ a ředitel městské policie. 

Další pracovní jednání s řediteli školských zařízení v městském obvodu Severní Terasa se 

uskuteční dne 19.2.2019 v budově úřadu MO S.Terasa, za přítomnosti pana starosty. 

Výsledek jednání bude sdělen na dalším jednání Komise PK dne 15.3.2019. 

 

3. Přehled školských zařízení města ÚL a Kraje ÚK 

Ing. Bakule předložil členům KPK zpracovaný přehled školských zařízení a zařízení sociální 

služby na území města ÚL. Jedná o následující objekty : 

20 základních škol, 28 mateřských školek, 1 jesle, 5 domovů pro seniory (včetně domova pro 

matky s dětmi) a 1 domov s pečovatelskou službou. Další 2 domovy pro seniory jsou mimo 

území města ÚL (Chlumec, Velké Březno). 

 

Ing. Tesař seznámil členy KPK se školskými zařízeními, které spadají do kompetence 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jedná se o následující objekty : 

3 střední průmyslové školy, 2 gymnázia, 1 obchodní akademie, 1 vyšší odborná škola, 1 

speciální ZŠ, 2 základní umělecké školy, 2 mateřské školky a 3 dětské domovy.  

 

Mgr. Bc. Zvonař zdůraznil, že výše uvedené přehledy budou výchozím bodem pro jednání, 

které se bude týkat komplexní ochrany tzv. měkkých cílů (viz. vyhlášený dotační titul MVČR 

pro rok 2019 a další připravované semináře na toto téma).  

 

 



4. Shrnutí hlasování „per rollam“ – projekty na rok 2019 

Mgr. Bc. Zvonař poděkoval členům KPK za bezchybný způsob hlasování „per rollam“, který 

byl výchozím bodem pro jednání rady města dne 4.2.2019 při schvalování projektů PK na rok 

2019 – viz.  žádost o poskytnutí dotace od MVČR. 

 

Další jednání KPK bylo stanoveno na 15.3.2019 ve 12,00 hod. v zasedací místnosti Rady 

města Ústí nad Labem. 

 

 

  Ing. Pavel Bakule, v.r.                                                Mgr. Bc. Petr Zvonař,  v.r 

        tajemník KPK                                                                 předseda KPK   


